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Schack är kul - Schack är utvecklande - Schack är för alla

Gör som Kulparkskolan – var med i Skollags-DM!
Schackfyran är Sveriges Schackförbunds stora tävling 
för skolelever. Bredvid denna finns Schackfyranmästaren, 
Individuella Skol-SM, Flick-SM, samt Skollags-DM och 
Skollags-SM. De två sistnämnda tävlingarna genomförs med 
fyramannalag, och är kanske de bäst lämpade som övergång från 
schack på skoltid, till schack på fritid. En skola som verkligen 
tog chansen var Kulparkskolan från Stångby utanför Lund, som 
i Skollags-DM i Skåne deltog med tretton lag i lågstadie-, och 
mellanstadieklassen. Camilla Nejdesjö är lärare på skolan, och 
den som ligger bakom det stora schackintresset.
Vem är du?
– Jag är plus 40, och 1-7 lärare på Kulparkskolan i Stångby. 
Jag har varit lärare i 20 år, och alltid haft ett stort intresse för 
matematik och NO-ämnet. Min pappa lärde mig schack när jag 
var liten, och under hela mitt yrkesliv har jag använt spelet i 
min undervisning. Ett problem har varit att det är så dyrt att 
köpa in klassuppsättningar. Därför var det fantastiskt när jag 
först kom i kontakt med Schackfyran och vi fick fem bräden, 
och så förstås skolklubbsprojektet, då vi fick fullt material.  
Berätta om Kulparkskolan!
– Det som är speciellt med Kulparkskolan är att skolan bara är 
två år gammal, och att i utformandet av både utsida och insida 
tog arkitekten hjälp av oss pedagoger. Känslan av delaktighet 
har spridit sig till vår verksamhet, tycker jag. Pedagogerna får 
chansen att testa sina idéer, och vi har en stöttande rektor som 
uppmuntrar. Det är som en nybyggaranda på skolan. 
Berätta om schackverksamheten på er skola!
– Jag gick Steg 1-kursen för Schack i skolan och startade en 
klubb. Jag anordnade en ”schackrast” en gång i veckan, då 
barnen kunde vara inne och spela schack. Responsen blev 
enorm, och det var alltid minst 50 barn som spelade schack på 
dessa raster. Jag behövde hjälp, så vi anordnade en utbildning på 
skolan för både skol- och fritidspersonal. Efter det fick schacket 
än mer fart, och vi har idag flera schackklubbar på skolan.
Vad har schack gett er skola?
– Schack har blivit en slags profil för vår skola, och det spelas 
schack hela tiden på skoltid och på fritids. För mig personligen 
är schack en slags meditation, ett sätt att ge barnen en paus 
från skolarbetet som skapar harmoni och lugn, och som gör att 
de laddar batterierna för övriga ämnen. Schack är en perfekt 
kombination av något som barnen tycker är kul och som är 
utvecklande!
Ni hade tretton lag med i årets Skollag-DM. Hur lyckades ni 
få med så många lag?
– Eftersom det finns så stort intresse för schack på skolan och 
det i flera årskullar har jag tänkt att vi borde anordna en tävling 

bredvid Schackfyran, som ju bara är för fyrorna. När jag fick 
inbjudan till Skollags-DM tyckte jag att den verkade toppen och 
så gick jag runt till alla klasserna och sålde in den. Eftersom 
jag är samordnare för lärarlagen bad jag dem också mejla ut 
inbjudan till föräldrarna med hög prioritet. Barnen blev också 
eld och lågor, inte minst eftersom det var en lagtävling. Det med 
vi-känslan är viktigt för att barn ska våga ta utvecklingssteg.
På Skollags-DM hade ni säkert 20 föräldrar på plats. Hur 
gör ni för att engagera dem?
– Vi ger helt enkelt bollen till dem. Men det måste sägas att 
vi har ovanligt resursstarka och engagerade föräldrar i Stångby. 
Och eftersom det är mycket nybyggda hus, så kanske det precis 
som för skolan har blivit något av en nybyggaranda även hos 
dem.
Vilket är nästa utvecklingssteg för schacket på er skola?
– Först och främst tänker jag anordna ett skolmästerskap till 
hösten, och föreslå en fortbildningskurs för alla pedagoger. 
Bredvid detta har ju du Jesper utbildat tolv av våra barn i 
femman till Schackfyranfunktionärer, och flera av dem är 
naturliga ledarämnen, så varför inte ta hjälp av dem och låta dem 
lära de yngre barnen. Det finns många möjligheter… Och nästa 
vår tycker jag förstås att ni ska hålla Skollags-DM på vår skola!

Vid årets Skollags-DM i Skåne deltog 106 barn.
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Camillas bästa tips!
Många skolor har en 100-ruta på skolgården. Denna går 
utmärkt att kombinera med schackbrädet. 100-rutan har 
10x10 rutor, och schackbrädet 8x8 rutor, vilket gör att det 
blir en ram runt schackbrädet, när man spelar schack på 
100-rutan. På Kulparkskolan har vi regeln att de som spe-
lar får stå på ramen, medan publiken måste stå utanför.
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Springare i kvadrater
Springare, ”hästar” är alltid roliga att leka med och under-
söka hur de kan röra sig. Ett sätt att göra det är att titta på en 
begränsad del av schackbrädet. Låt oss sätta en springare i 
hörnet längst ner till vänster, alltså ruta a1, och se hur den 
kan hoppa i olika kvadratiska områden. Allra minsta kvad-
raten blir 2x2 rutor (a1, a2, b1 och b2), men den är så be-
gränsad att springaren inte kan röra sig i den utan att hoppa 
utanför. Lite mer möjligheter blir det med en 3x3 kvadrat.

Uppgift 1

3+-+

2-+-

1sN-+

xabc
Så första uppgiften blir att undersöka till vilka rutor kan 
springaren hoppa? Kan den komma till alla? Finns det något 
enkelt sätt att förstå svaret? Knepigare blir det om vi tittar 
på en 4x4-kvadrat.

Christer Fuglesangs 
kluringar

●  Schack i skolan drivs av Sveriges Schackförbund.
●  Schack i skolan utbildar skolans pedagoger i schack-

instruktion.
●  Schack i skolan skänker schackspel och ett pedagogiskt 

instruktionsmaterial till skolor som startar en skolschack-
klubb.

●  Vid årsskiftet 2013/14 fanns det ungefär 350 
skolschackklubbar i Sverige, och 1 800 pedagoger hade 
fått utbildning i schackinstruktion!

Om Schack i skolan

Uppgift 2

4-+-+

3+-+-

2-+-+

1sN-+-

xabcd
Till vilka rutor kan springaren hoppa nu? Om du lyckas hoppa 
till alla rutor, försök göra det med så få drag som möjligt. Hur 
många olika rutor kan du hoppa till i sträck innan du måste till 
en ruta du redan varit på?

Svar Christers kluringar
Uppgift 1: Springaren kan nå alla rutor utom b2. Det kan man 
förstå av att enda sättet att nå b2 är att komma utifrån den givna 
3x3-kvadraten (från a4, c4, d1 eller d3). Här är en variant att nå 
alla övriga rutor: a1-c2-a3-b1-c3-a2-c1-b3 
Uppgift 2: Springaren kan nå alla rutor, men inte utan att be-
höva passera åtminstone två rutor två gånger. Det behövs alltså 
minst 17 drag för att nå alla 16 rutor. Som mest kan man göra 14 
drag innan man måste tillbaka till en ruta man redan hoppat på. 
Här är en variant: a1-c2-d4-b3-c1-d3-b4-a2-c3-d1-b2-c4-d2-
b1-a3, sedan måste vi över två redan besökta rutor för att nå a4, 
t.ex. a3-b1-c3-a4. (Det går att förstå att det här också, om man 
betraktar att från hörnen a1 och d4 kan man bara komma till c2 och 
b3, samt från hörnen a4 och d1 bara till b2 och c3.)

Schackfyranmästaren
Schackfyranmästaren är uppföljningstävlingen till Schack-
fyran. Barnen tävlar individuellt i kval på distriktsnivå, och de 
som kvalificerar sig har rätt att delta i finalen som spelas under 
Schack-SM i juli. Läs mer på http://www.schack.se/?page_id=271
Individuella skol-SM
Skol-SM spelas den andra helgen i oktober, och är öppen för alla 
under 20 år, som går i svensk skola. Barnen tävlar i olika ålders-
klasser (A-I) och vinnarna får titulera sig svenska mästare. Det 
brukar delta runt 450 barn. I år kommer tävlingen att gå i Växjö. 
Läs mer här: http://www.schack.se/?cat=27
Flick-SM
Flick-SM spelas varje år i januari, och är öppen för alla flickor 
under 20 år. Tävlingen spelas i fyra klasser och brukar samla runt 
70 deltagare. Läs mer här: http://www.schack.se/?page_id=295
Skollags-DM och Skollags-SM
Skollags-DM är kvalificeringstävlingen till Skollags-SM. Täv-
lingarna spelas i fyramannalag i de fyra åldersklasserna låg-, 

mellan-, högstadiet, samt gymnasiet. Vinnarna i Skollags-SM 
har rätt att representera Sverige i Nordiska mästerskapen för 
skollag. Läs mer här: http://www.schack.se/?cat=28 

Om Sveriges Schackförbunds skoltävlingar


